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Uitnodiging

Symposium Extrinsieke  
Allergische Alveolitis 
Vrijdag 27 mei 2016

Locatie
Maarten Rook Zaal St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein.
Koekoekslaan 1 in Nieuwegein.
Vanaf de ingang van het ziekenhuis wordt de route naar de Maarten Rook Zaal aangegeven 
met bordjes.

Parkeren
Ruime parkeermogelijkheid in de parkeergarage van het ziekenhuis.

Route
 
Eigen vervoer
Ons ziekenhuis is te bereiken via de snelweg A2, afrit (9) Nieuwegein.
Of de A12, afrit (16) Nieuwegein. Vanaf de afrit volgt u de ANWB-borden
met het opschrift “Centrum, St. Antonius H”.

Openbaar vervoer

Vanaf het Centraal Station in Utrecht neemt u de sneltram richting IJsselstein. U kunt daar 

voor de ingang uitstappen bij halte “St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein”.

Met de bus stapt u uit bij halte “Nieuwegein Stadscentrum”. Het ziekenhuis ligt op onge-

veer 500 meter lopen vanaf deze bushalte (via de voetgangerstunnel).



EAA is een afkorting van Extrinsieke Allergische Alveolitis. Het is een ontsteking 
van de longblaasjes (alveoli) als gevolg van een allergische reactie op bepaalde 
stoffen, zoals schimmels, sporen van paddenstoelen, of eiwitten in vogelmest. 
Ook geneesmiddelen kunnen een dergelijke reactie veroorzaken. Mensen die 
door hun beroep of hobby veel met deze stoffen in aanraking komen, hebben 
meer kans op EAA. Voorbeelden zijn onder meer: boeren (boerenlong), cham-
pignonkwekers (champignonkwekerslong), duivenhouders (duivenmelkers-
long), maar ook kaasmakers, bakkers, tuinders etc. kunnen een dergelijk long-
probleem ontwikkelen. 

Het is vaak erg moeilijk om de daadwerkelijke prikkel, uitlokkende stof of mo-
gelijke oorzaak te vinden en dat vergt gespecialiseerde kennis van milieu, lucht-
kwaliteit en mogelijke triggers of uitlokkende stoffen en mogelijke oorzaken. 
Dit vraagt om de werkwijze van Sherlock Holmes.
Op vrijdag 27 mei organiseert het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius 
Ziekenhuis een unieke dag waar (inter)nationale experts bespreken hoe je kunt 
vaststellen dat er sprake is van een vorm van EAA. Hoe je de trigger kunt vinden 
en het verband tussen ziek worden en de prikkel aannemelijk kunt maken en 
vooral wat je er aan kunt doen en, het meest belangrijke, hoe nieuwe gevallen in 
de toekomst te voorkomen door goede voorlichting.

Zowel zorgprofessionals als EAA-patiënten zijn van harte welkom om de lezin-
gen te volgen en samen een platform te ontwikkelen waar vergaarde kennis kan 
worden gedeeld om de awareness te vergroten. Want wat je niet kent herken je 
niet! Bent u zorgprofessional, onderzoeker of ervaringsdeskundige (heeft u of 
uw partner zelf EAA of gehad) dan bent u van harte welkom! Schrijf u vandaag 
nog in. U kunt zich tot uiterlijk 4 mei 2016 aanmelden bij Marjolein Kingma via 
e-mail (m.kingma@antoniusziekenhuis.nl).
Tevens willen we u vragen of u mee wilt werken aan een korte inventarisatie 
waarom u geïnteresseerd bent en welke onderwerpen en/of vragen u graag aan 
de orde zou willen laten komen en/of verder onderzocht zou willen zien?

Het organisatiecomité
Prof. dr. J.C. Grutters
Prof. dr. M. Drent
Dr. C.H.M. van Moorsel

Programma 
10.30 Opening

10.30-11.00 Pathogenese van EAA 
Prof. dr. J.C. Grutters

11.00-11.30 Diagnose van EAA
 Prof. dr. U. Costabel
 Deze lezing is in het Engels!

11.30-12.00 De oorzaken van EAA
 Dr. J.M. Rooijackers

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Behandeling van EAA
 Prof. dr. W. Wuyts

13.30-14.15 Forumdiscussie

14.15-14.45 Patiënt empowerment
 Prof. dr. M. Drent

14.45-15.00 Sluiting
 Prof. dr. J.C. Grutters

15.00 Koffie en thee
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